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في السنوات األخيرة، مّرت صناعة األفالم بعدة تحدياٍت وأزماٍت 
سياسيٍة، واقتصاديٍة، وتقنيٍة، وصحيٍة، مما ساهم في خلق تغيراٍت 

هيكليٍة رئيسيٍة على االقتصادات المحلية اإلبداعية، ومنها صناعة 
السينما، حيث بات من المعلوم حجم الدور الذي تلعبه األفالم في تحفيز 
االقتصاد اإلبداعي، من خالل النظر إلى فوائد الحوافز المالية، إلى جانب 

الفائدة التسويقية للمكان.
ساهمت التطورات التكنولوجية واالتصالية العالمية في العقود األخيرة، 
في تغيير قواعد لعبة إنتاج األفالم الطويلة، من خالل تنافس العديد من 

االستديوهات وشركات اإلنتاج، إليجاد حوافز ماليٍة، ومميزات تساهم 
في تقليل تكاليف اإلنتاج خارج الحدود الوطنية، وفي كل عاٍم تتنافس 
شركات اإلنتاج، على إنتاج ما بين 800 إلى 1000 فيلم روائي طويل، 

يتم تصويرها في جميع أنحاء العالم، بميزانية متوسطة تبلغ 64 مليون 
دوالر لكل فيلم، حيث تساهم هذه األفالم في فوائد اقتصادية كبيرة 

للمناطق المضيفة، لذلك تعد صناعة األفالم ذات تأثير إيجابي في 
تسليط الضوء على مدينٍة أو مكاٍن جديٍد تمامًا، كي تجذب السياح وتخلق 

الوظائف، وبشكل عام فإن العديد من الدول باتت تنظر إلى صناعة األفالم على أنها منتج اقتصادي إبداعي مهم 
في القرن الحادي والعشرين، نظرًا لتحّول العديد من دول العالم إلى االقتصاد اإلبداعي والمعرفي، لذلك لم 

يعد من المستغرب أن تسعى العديد من الدول والمدن اآلن، بنشاٍط مكثٍف إلى إنتاج األفالم، وعادة ما تكون 
مهمة جذب صانعي األفالم إلى منطقة ما مسؤولية لجان األفالم، المؤسسات اإلبداعية الثقافية، والمهرجانات 

السينمائية. 
في بداية األلفية ومع زيادة التنافس في اإلنتاج المرئي، سواء كان في التلفزيون أو السينما، اتجهت العديد من 
الدول والمناطق، إلى تقديم الحوافز اإلنتاجية لجذب شركات اإلنتاج والمنتجين، من خالل تقديم عروض مغرية 

لتلك الشركات، سواء كان ذلك دفعًا نقديًا بسيطًا أو موقعًا مجانيًا، وتحتدم المنافسة مع قيام دول مثل فرنسا 
وألمانيا والبرتغال والبرازيل وكولومبيا بتقديم إعفاءاٍت ضريبيٍة، وحوافَز ماليٍة، أو عمالٍة أرخص، فعلى سبيل 

المثال ووفقًا لتقارير حكومية، دفعت الحكومة البريطانية مبلغ 415 مليون جنيه إسترليني )578.7 مليون دوالر( 
كإعفاٍء ضريبٍي لألفالم في السنة المالية 2016-2017، بزيادة تصل إلى أكثر من 20 ٪ عن العام السابق، حيث 

ساهمت هذه الحوافز في توفير العديد من الفرص الوظيفية، والتي من شأنها أن ُتسهم في رفع مستوى اإلنتاج 
المحلي، بحيث ساهم هذا اإلنتاج في تشغيل عدٍد من الشركات والمواهب المحلية، والتي من شأنها دعم 

وتطوير المنتج المحلي.  
ومن جانب آخر، تساهم هذه الحوافز واإلغراءات التي تقدمها الدول، في تسويق المكان، وتحسين صورته، 

على أمل تشجيع الشركات التجارية واإلنتاجية لنقل مصانعها ومكاتبها إلى المنطقة، وبالتالي توفير فرص عمل 
للسّكان المحليين، وزيادة نطاق المرافق المتاحة للمجتمع المحلي، وزيادة جودة الحياة في المكان، ومع ذلك.. 

فإن الدافع الرئيسي لتسويق الوجهة هو زيادة عدد السّياح ودعم السياحة.
تقريبًا كل دولة أو منطقة لديها هيئٌة منفصلٌة مسؤولٌة عن تسويق وجهتها للسّياح، وعلى سبيل المثال، تستثمر 

منظمات مثل هيئة السياحة األسترالية، وهيئة السياحة البريطانية، ماليين الدوالرات سنويًا، للترويج السياحي 
والتسويق لواجهاتهما. حيث تساهم األفالم المصورة في تلك المناطق بتسويق المكان، وعلى سبيل المثال 

فقد تم إنتاج أفالم Lord of the Rings في نيوزيلندا، ووفقًا لمجلس السياحة النيوزيلندي، فقد أصبحت 
جزءًا ترويجيًا لصورة الدولة كوجهة سياحية، حيث يجذب فيلم Lord of the Rings وبالتوازي، اهتمام السّياح 
والمكاسب المالية، وقد حقق أكثر من 41 مليون دوالر بناًء على افتراضات مختلفة فيما يتعلق بحضور الزوار 

والسّياح لمواقع التصوير.
في المملكة العربية السعودية، أحد أهم االستراتيجيات التي تعمل هيئة األفالم السعودية عليها لتطوير الصناعة، 
وجذب اإلنتاج العالمي نحوها، هو تقديم حوافز ماليٍة تصل إلى 40 ٪ ، مما سيساهم في االستثمار، وفي تدريب 

ودمج المواهب المحلية، وتطوير البنية التحتية لصناعة األفالم، وقد استضافت السعودية عددًا من األفالم 
 Desert – العالمية التي كان منها فيلم »قندهار« للمخرج األمريكي »ريك رومان ووه«، وفيلم »محارب الصحراء

Warrior« للمخرج البريطاني »روبرت وايات« وتم تصويرهما في العال ونيوم، حيث ساهمت هذه األفالم في 
مشاركة وتدريب العديد من المواهب المحلية.

في الختام، ستساهم هذه الحوافز المالية التي تقدمها الحكومة السعودية، في جذب العديد من اإلنتاجات 
العالمية إلى أراضيها، خصوصًا بعد األزمات االقتصادية والصحية التي يشهدها العالم، كما ستساهم هذه 

األفالم في الترويج للسياحة السعودية، وتأهيل العديد من المواهب المحلية.

أكاديمي وصانع أفالم

هل الحوافز المالية مفيدة؟

محمد العوبثاني

http://www.saudifilmfestival.org
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اكتسح فيلم )قوارير( مسابقة الدورة الثامنة من 
مهرجان أفالم السعودية، بحصده أربع جوائز عن 

أربع فئات مختلفة قيمتها اإلجمالية 170 ألف ريال 
سعودي، من بينها اقتناص الجائزة الكبرى التي 
تبلغ قيمتها 80 ألف ريال ألفضل فيلم طويل، 
وسط منافسة على 12 جائزة يقدمها المهرجان.

واختتمت مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة 
الثامنة لمهرجان أفالم السعودية، الذي تنظمه 
جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبد 
العزيز الثقافي العالمي )إثراء(، وبدعم من هيئة 

األفالم التابعة لوزارة الثقافة السعودية، بحضور 
السينمائيين وصّناع األفالم وعدد كبير من 

اإلعالميين والمهتمين.

 106 أفالم مرشحة
وكانت إدارة المهرجان قد أعلنت في وقت سابق 
عن قبول 106 أفالم من أصل 117 تم تسجيلها 

حتى نهاية شهر مارس 2022م، تم ترشيح 69 
فيلمًا منها للعرض في الدورة الثامنة، التي 

انطلقت في الثاني من يونيو الجاري، من بينها 36 
فيلمًا للمشاركة في جميع المسابقات، بواقع 8 

أفالم عن فئة الفيلم الطويل، و28 فيلمًا عن فئة 
الفيلم القصير، كما تم ترشيح 33 فيلمًا للعروض 

الموازية.
فيما تتنافس األفالم الخليجية للمرة األولى مع 

األفالم السعودية المشاركة في المسابقة، على 
جوائز "النخلة الذهبية"، التي تتضمن مكافأة مالية 
لكل جائزة، وجاء إعالن نتائج جوائز المسابقة، على 

النحو التالي:

 • فئة الجوائز الخاصة:
- جائزة عبدالله المحيسن للفيلم األول

الفيلم الفائز: )حوض األحالم( – للمخرجة/ مجدولين 
خالد الحربي

قيمة الجائزة: 30 ألف ريال
- جائزة الفيلم الخليجي

الفيلم الفائز: )حلم صغير( – للمخرجة/ سراء 
عبدالعزيز الشحي

قيمة الجائزة: 50 ألف ريال
- جائزة جبل طويق ألفضل فيلم عن مدينة سعودية

الفيلم الفائز: )جوي( – للمخرجة/ فايزة صالح أمبا
قيمة الجائزة: 30 ألف ريال

• جوائز مسابقة األفالم القصيرة:
- النخلة الذهبية ألفضل فيلم وثائقي قصير
الفيلم الفائز: )من ذاكرة الشمال( – للمخرج/ 

عبدالمحسن محمد المطيري
قيمة الجائزة: 30 ألف ريال

- النخلة الذهبية ألفضل فيلم قصير
الفيلم الفائز: )زوال( – للمخرج/ مجتبى سعيد

قيمة الجائزة: 30 ألف ريال

 • جوائز مسابقة األفالم الطويلة:
- النخلة الذهبية ألفضل موسيقى

الفيلم الفائز: )كيان( – للمخرج/ حكيم جمعة

قيمة الجائزة: 30 ألف ريال
- النخلة الذهبية ألفضل تصوير سينمائي

الفيلم الفائز: )قوارير(
قيمة الجائزة: 30 ألف ريال

- النخلة الذهبية ألفضل سيناريو منفذ
الفيلم الفائز: )قوارير(

قيمة الجائزة: 30 ألف ريال
- النخلة الذهبية ألفضل ممثلة

الممثلة الفائزة: سمر ششه - عن فيلم )كيان(
قيمة الجائزة: 30 ألف ريال

- النخلة الذهبية لجائزة أفضل ممثل
الممثل الفائز: إبراهيم الحساوي - عن فيلم )قبل 

أن ننسى(
قيمة الجائزة: 30 ألف ريال

- النخلة الذهبية لجائزة لجنة التحكيم
الفيلم الفائز: التمثيل في فيلم )قوارير(

قيمة الجائزة: 30 ألف ريال
- النخلة الذهبية ألفضل فيلم طويل

الفيلم الفائز: )قوارير(
قيمة الجائزة: 80 ألف ريال

 جوائز سوق اإلنتاج
من ناحية أخرى، استحوذ  مساء أمس األول، 

سيناريو الفيلم القصير "للتو رأيت السماء"، على 
النصيب األكبر من جوائز حفل سوق اإلنتاج، 

فيما ذهبت جائزة السيناريو الطويل إلى "الدار" 
وقدرها 100 ألف ريال، وكانت قد أعلنت لجنة 

تحكيم مسابقة سوق اإلنتاج، التي ترأسها أحمد 
شوقي، وبعضوية كل من: المخرج علي السمين 

والمنتجة هاجر النعيم، أنه نظرا لجودة األعمال 
المقدمة، تقرر استحداث مسار جديد في جوائز 

اللجنة، وهي شهادة تكريم وإشادة، تذهب لواحد 
من السيناريوهات في كل فئة، فعن فئة السيناريو 

القصير، ذهبت الشهادة إلى "أنا وحبيبي في 
عدن"، أما شهادة فئة السيناريو الطويل فقد 

ذهبت إلى "عزيز هالة"

 فرحة التتويج
واختتمت إدارة المهرجان مساء األربعاء، فعاليات 

سوق اإلنتاج، وأعلنت عن نتائج الفائزين الذين 
عبروا عن سعادتهم بالحصول على دعم مالي 

لتنفيذ سيناريوهاتهم والدخول إلى صناعة األفالم 
بشكل قوي، موجهين شكرهم إلى القائمين على 

المهرجان إلتاحة الفرصة لهم لخوض غمار هذه 
التجربة، منوهين بأن أهم عامل تم اكتسابه من 

هذه التجربة هو الخبرة في طريقة تقديم األفالم 
للجهات والشركات من أجل الحصول على تمويل.

وأبدى منتج فيلم )الدار( عبد العزيز المغربي، 
سعادته بالفوز مع فريق عمله بجائزة لجنة سوق 
اإلنتاج عن سيناريو الفيلم الطويل، وقال: "نحن 

في ملتقى ثقافي ضخم، والفوز يعبر عن ثقة لجنة 
التحكيم، وهو دافع قوي كي يرى السيناريو النور"، 

مشيرًا إلى أن العمل سيبدأ بأسرع وقت ممكن 
حتى يتنسى لفريق العمل تنفيذه وعرضه في 

الدورة التاسعة للمهرجان.
أما الفائز بجائزة لجنة التحكيم عن السيناريو 

القصير، الكاتب عبد المنعم الخميس، فوجه شكره 
إلدارة المهرجان على إتاحة الفرصة للمشاركة في 

سوق اإلنتاج، والذي وصفه بـ)الضخم(، مشيرًا إلى 
أنه "أتاح لنا الفرصة لاللتقاء بالفنانين والمبدعين 

الذين يصعب تواجدهم جميعا في مكان واحد".
وعلى الصعيد ذاته، حصلت الكاتبة سارة مسفر 
على شهادة تكريم وإشادة من لجنة التحكيم عن 

سيناريو )أنا وحبيبي في عدن(، وعّبرت عن سعادتها 
بالثقة التي حظيت بها في هذا التكريم، وقالت: 
"أظن أن أجمل ما في األمر هو تجربة الوقوف 

أمام لجنة التحكيم وإقناعهم بالمشروع الذي تؤمن 
به"، مضيفة "السيناريو يحكي قصة فتاة في 

شرق الخط السريع بجنوب جدة، يقع لها حادث غير 
متوقع، يحول دون وصولها إلى منزلها في الوقت 

المحدد".

36 فيلمًا تنافست على 12 جائزة في ثامنة »أفالم السعودية«

»قوارير« يكتسح جوائز المهرجان ويحصد 4 فئات بقيمة 170 ألف ريال

المحيسن يسلم الجائزة للفيلم األول

http://www.saudifilmfestival.org
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النخلة الذهبية ألفضل فيلم قصير
الفيلم الفائز: )زوال(

جائزة عبدالله المحيسن للفيلم األول
الفيلم الفائز: )حوض األحالم( 
  للمخرجة مجدولين خالد الحربي

النخلة الذهبية ألفضل فيلم وثائقي قصير
الفيلم الفائز: )من ذاكرة الشمال(  

 للمخرج عبدالمحسن محمد المطيري

جائزة جبل طويق ألفضل فيلم عن مدينة سعودية
الفيلم الفائز: )جوي(    للمخرجة فايزة صالح أمبا

جائزة الفيلم الخليجي
الفيلم الفائز: )حلم صغير(     للمخرجة سراء عبدالعزيز الشحي

النخلة الذهبية ألفضل سيناريو منفذ
الفيلم الفائز: )قوارير(

النخلة الذهبية ألفضل فيلم طويل
الفيلم الفائز: )قوارير(

النخلة الذهبية لجائزة لجنة التحكيم
الفيلم الفائز: التمثيل في فيلم )قوارير(

النخلة الذهبية لجائزة أفضل ممثل
الممثل الفائز: إبراهيم الحساوي 

  من فيلم )قبل أن ننسى(

النخلة الذهبية ألفضل ممثلة
الممثلة الفائزة: سمر ششه من فيلم )كيان(

النخلة الذهبية ألفضل شريط صوتي
الفيلم الفائز: )كيان(

النخلة الذهبية ألفضل صورة سينمائية
الفيلم الفائز: )قوارير(

جوائز
 مسابقة األفالم الطويلة

جوائز 
مسابقة األفالم القصيرة

http://www.saudifilmfestival.org
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ذكرت المخرجة سراء الشحي الحاصلة على جائزة الفيلم الخليجي عن الفيلم القصير 
)حلم صغير(، أنها لم تتوقع حصولها على الجائزة، معبرة عن سعادتها برؤية األعمال 

الخليجية المستقلة، وتفاعل الجمهور معها، "أعتقد أن مهرجان أفالم السعودية 
سيكون من ضمن المهرجانات التي تجذب صّناع األفالم في المنطقة". 

وعبرت الشحي عن رغبتها في التعرف على المواهب في المناطق القريبة منها وعن 
حبها وتقديرها الخاص لهم، وأنه كلما زاد التعاون ستكون األصوات أقوى حتى 

تصل، الفتة إلى أن هناك فرقًا بين أن يأتي الدعم الغربي لألفالم الخليجية، وبين أن 
يتم التكريم والدعم من منطقتنا المحلية. 

قالت مخرجات فيلم )قوارير( الذي حصد جائزة المهرجان الكبرى،إن الفيلم عبارة عن 
مشروع سينمائي يجمع 5 قصص لـ 5 مخرجات سعوديات هن: رغيد النهدي، نورة 

المولد، ربى خفاجي، فاطمة الحازمي، ونور األمير، وتتنوع المواضيع في الفيلم بين 
الهجر، واإلهمال، والتحكم، واإلساءة، والعار في مجتمع محافظ، وتقدم كل مخرجة 
صورة لواقع قاٍس، تخاطر فيه المرأة بكل ما لديها إلثبات مكانتها. فيلم )قوارير( هو 

فيلم طويل مشارك في مسابقة األفالم الطويلة بمهرجان أفالم السعودية في نسخته 
الثامنة.

وسّلطت المخرجة والمؤلفة نورة المولد، والمخرجة والمؤلفة فاطمة الحازمي، الضوء على 
تفاصيل العمل وكيفية صناعة فيلم بـ 5 قصص مختلفة دون اإلخالل بالسياق العام.

حيث تحدثت الموّلد حول فكرة فيلم قوارير وقالت إنها تجربة صعبة للغاية، بسبب 
احتوائه على 5 قصص قصيرة لكل قصة مخرجة، وكانت الفكرة أساسًا أن كل مخرجة 

ستعبر عن ذاتها من خالل الفيلم، وتقدم منظورها الشخصي في العمل، وقد اجتمعنا 
جميعًا للحديث عن أحاسيس ومشاعر شخصية، وهذا هو الرابط بين القصص الـ 5، وقد 

طرحنا القضايا التي تهم المرأة في المجتمع السعودي.
من جهتها، قالت فاطمة الحازمي، إن مناقشة قضايا التحرش، وهو محور القصة التي 

قدمتها في الفيلم، مهم للغاية، ولهذا لفت الموضوع انتباه الكثير من المشاهدين في 
المهرجانات التي تم عرض الفيلم خاللها، خاصة أن كل مخرجة كانت تحكي من خالل 

فيلمها القصير جانبًا من قصة عايشتها بنفسها.
وحول اختيار بطالت الفيلم قالت الحازمي "إنها كانت مشكلة صعبة ألن الكثيرات ممن 
طلبن منهن التمثيل في عمل يقدم قضية التحرش كن يحجمن على الفور، حتى وصلنا 

للفنانات الالتي سيقدمن الدور، وأنا شخصيًا بحثت كثيرًا عن البطلة المناسبة ألداء الدور 
في الفيلم القصير الذي قدمته".

أعرب المخرج السعودي مجتبى سعيد عن فرحته بفوز فيلم )زوال( بجائزة النخلة 
الذهبية عن أفضل فيلم قصير في الدورة الثامنة لمهرجان أفالم السعودية وقال 
بأن هذا المهرجان هو بيت كل فناني المملكة، فهو الحاضن لكل المواهب الفنية 

السعودية، لهذا يشعر الجميع بسعادة غامرة لوجودهم في أروقة المهرجان.
وحول فيلمه الذي حصل على الجائزة قال بأنه يحمل اسم )زوال( وهو فيلم 

سعودي فرنسي ألماني مشترك، من تأليفه وإخراجه، مضيفًا بأن الفكرة كانت 
تجسيدًا لكيفية عمل الخوف، بطريقة تأكل الروح، وكانت معضلة الفيلم أن 

الحديث فيه تناول ما يحدث في أوروبا من جانب اليمين المتطرف حيال الالجئين، 
وكان الهدف هو عمل فيلم يرضي أفكار الجميع، فالفيلم عقب انتهاء عرضه 

في المهرجانات، سيعرض على شاشات السينما ثم التلفزيون، لهذا كنا نريد في 
األساس الوصول إلى أفكار ووعي الجميع دون استثناء.

وتابع: إن الفيلم يذهب باختصار إلى منطقة الهم اإلنساني، وهو هم إنساني 
مشترك بين الجميع، فالفيلم السينمائي يجب أن يحرك شيئًا داخل المشاهد، 
ولهذا فإن فيلم )زوال( موجه لكل الناس دون استثناء، كونه ال يعرض معاناة 

الالجئ وحسب، لكنه يمزج معاناة اإلنسان في الجائحة التي يمر بها العالم مع 
المعاناة اإلضافية لالجئ، وقد كنا واضحين منذ البداية أن اإلنسان في كل مكان 

يعاني من الجائحة، أيًا كان موطنه أو الموقع الجغرافي الذي يعيش فيه.
وأوضح المخرج مجتبى سعيد أن فريق العمل قام بالتصوير في ظروف صعبة 
كما أن ميزانية العمل كانت بسيطة للغاية ولهذا كان تصوير الفيلم مربكًا جدًا 

وكانت عملية تنفيذ الفيلم صعبة لكن فريق العمل بالفعل أثبت أنه فريق عالمي، 
وكانت نسبة 60 % من الفريق من الالجئين لهذا كانوا أكثر من شعر بأهمية 

العمل.

قالت سمر ششه الحاصلة على جائرة أفضل ممثلة عن فيلم )كيان( 
»الجائزة تعني لي الكثير كوني حصلت عليها من مهرجان أفالم السعودية، 
والذي يعد مهرجان عائلتي وإخواني وأخواتي ومن الجميل أن أحتفل بهذه 

الجائزة معهم، فهذا التقدير مهم بالنسبة لي ويضيف لي الكثير أكثر من أي 
تقدير آخر«. 

ولفتت ششه إلى أن الممثلين والممثالت في المملكة لديهم طاقات 
عالية وموهبة كبيرة، مؤكدة على أن من يبحث عن الدعم سيجده، وأن ما 

يحتاجونه في الوقت الحالي هو »القصص«. 

»زوال«.. أفضل فيلم قصير»قوارير«.. مكتسح الجوائز

الفيلم الخليجي.. »حلم صغير« سمر ششه.. أفضل ممثلة 

سمر ششه

جائزة أفضل ممثل

فيلم كيانفيلم زوالفيلم قوارير

فيلم حلم صغير

فيلم جوي
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قالت الكاتبة والروائية هناء حجازي إنها شاهدت الكثير من 
األفالم في المهرجان، وكانت األفالم القصيرة من أهم 

ما لفت نظرها، حيث ضمت مجموعة مميزة للغاية، وعن 
أكثر األفالم التي أعجبتها قالت:» )نور الشمس( وهو فيلم 

قصير مميز للمخرجة فايزة أمبا، وكذلك فيلم )عثمان( 
للمخرج خالد زيدان، وأيضًا )عز لموالنا السلطان( للمخرج 

عبدالعزيز آل سلطان، حيث تميز بالحوار المتين وقدرة 
الممثلين على التعبير خاصة وأن العمل باللغة العربية 

الفصحى«.
وأضافت: "إن األفالم القصيرة تميزت بسيناريو قوي، مع 
ورؤية رائعة للمخرج، وأداء قوي للغاية من قبل الممثلين، 

لهذا وصل إحساس تلك األفالم، وبال شك فإن الدورة 
الثامنة من المهرجان كانت رائعة من ناحية التنظيم 

والترحيب، وتميزت بتعدد نوعية األفالم من حيث األفكار 
والتناول".

هناء حجازي: األفالم القصيرة كانت مميزة

قال المنتج حسام علوان إنه قدم ورشة إنتاج خالل 
المهرجان، كانت تضم منتجين من السعودية، والبحرين، 
وعمان، والكويت، واإلمارات، واستمرت لمدة 4 ساعات 
على مدار 5 أيام، وكان هناك تفاعل كبير وهو أمر إيجابي 

للغاية، "واكتشفت أن أغلبهم يسعى إلى التعلم من خالل 
مشاهدة الكثير من األفالم، وأن لديهم القدرة على النقاش 

حول تلك األفالم وهو ما يدعو للسعادة".
وحول نصائحه للمنتج السعودي قال علوان: "نقطة 
الضعف التي الحظتها هي عدم وجود دعم لألفالم 

السعودية وهو أمر مهم جدًا، واألمر الثاني يكمن في تراتبية 
جهات الدعم وهو ما يمثل مشكلة للمنتج، حيث يحتاج 

المرور على عدة جهات حتى يحصل على تمويل لفيلمه، 
وأنا شخصيًا أعتقد أن السينما السعودية بدأت بداية قوية، 
تعبر عن مكنونات البلد بشكل إيجابي، مما سيجعلها تقوم 

بدور دعائي إيجابي للمملكة في العالم كله، وأتمنى استمرار 
المشاريع التي تم اإلعالن عنها ألن ذلك سيفرز أفالمًا قوية.

وحول تقييمه لألعمال المشاركة في المهرجان قال: الحظت 
أن كل األعمال جيدة للغاية، بذل صّناعها جهدًا كبيرًا، وقاموا 

بدورهم على أكمل وجه، حتى تخرج مشاريعهم بأحسن 
صورة ممكنة وفق اإلمكانيات المتاحة لهم، وبالتالي فإن 

تلك األعمال تمثل وسامًا على صدورهم.

شدد الكاتب عبدالعزيز السماعيل على ضرورة أن يولي 
المهرجان المزيد من االهتمام عند اختيار األفالم، منوهًا 
إلى أنه "ليس من المعقول أن ندخل الدورة الثامنة وما 

زلنا حتى اآلن نقف على بعض األفالم الضعيفة التي 
ال يليق أن تكون مساحة عرضها هي مهرجان أفالم 
السعودية"، مضيفًا "من حق الصّناع أن يقدموا ما 

يريدونه ويعتبرونه فيلما وفق معاييرهم، ولكن يجب أن 
تتشدد إدارة المهرجان في معايرها وأن يرفض أي عمل 
ال تنطبق عليه مواصفات الفيلم، ولو في حده األدنى".
وطالب السماعيل صّناع األفالم بضرورة "القراءة ورفع 

مستواهم الثقافي والفني، فال شيء يبرر أي تقصير قد 

يصدر منهم في الفترة الحالية، فنحن في عالم مفتوح 
وكل المصادر والمراجع متوفرة، سواء المكتوبة أو 

المرئية، وجميعها ستعود على تطور فهمهم للفن الذي 
يعبرون من خالله عن أنفسهم وأفكارهم التي تمثل كل 
واحد منهم"، ورفض السماعيل أن تكون حداثة التجربة 
سببًا في ضعف مستوى األفالم، "هذا التبرير كان من 
الممكن أن يقبل في الدورات السابقة، ولكن نحن على 
مشارف العقد من التجربة، وهذا يحتم أن يرى المهتم 
بصناعة السينما في السعودية أفالمًا تليق بما وصلنا 

إليه من تقدم على كافة المستويات".

قال المخرج محمد سلمان: »أنا سعيد بتواجدي في 
مهرجان أفالم السعودية في نسخته 8، حيث أدهشتني 

هذه الدورة بأعمال ممتازة ومتنوعة للغاية، ومختلفة 
تمامًا عن الموسم الماضي، وبكل تأكيد فإن المهرجان 

يكشف كل عام عن مواهب جديدة، خاصة بالنسبة 
للمبدعين الذين يكتبون السيناريو«، متوقعًا أن تفرز تلك 

السيناريوهات أعمااًل جديدة خالل الدورات القادمة.
من جانبه قال يحيى زريقان: »إن عدد األفالم المشاركة 

في المهرجان هو دليل واضح على نجاحه، فهناك أعمال 
تحمل محتوى جيدًا، وتتمتع بمواصفات النجاح، وهناك 

أعمال تشير إلى أنه مع االستمرار في التجربة سيقدم 
أصحابها نوعية أفضل، وقد نجح المهرجان في أن يكون 

من أسباب صناعة سينما جيدة المحتوى، وأصبح معلمًا 
بارزًا جدًا على مستوى المنطقة الخليجية والعربية، 

وهذا ما يعزز قيمته من خالل سعيه لتحقيق األهداف 
االستراتيجية التي يعمل بها«.

وأضاف زريقان: لو استعرضنا إنجازات المهرجان على 

مدار سنواته الماضية، سنجد أنه نجح في التطّور 
واستقطاب رموز العمل السينمائي، وقد كانت هذه 
الدورة تحديدًا مميزة للغاية، ضمت فعاليات كثيرة، 

وهو ما ساهم في إشباع نهم محبي السينما، كما أن 
سوق اإلنتاج والبرامج مع الندوات منحته مسارًا إيجابيًا، 

ما جعل الكثير ممن غابوا عنه في السابق يسارعون 
للحضور اليوم، وأتصور أن المسؤولية أصبحت كبيرة 

جدًا، فال يوجد حاليًا مهرجان سينمائي في المنطقة 
بمستوى مهرجان أفالم السعودية، وهذا األمر مفرح 

للغاية لكنه في الوقت نفسه يشّكل عبئًا كبيرًا، 
فالمسؤولية مرهقة، والحفاظ على النجاح أصعب من 
الوصول إليه، لكنني واثق من أن فريق العمل القائم 

على المهرجان، ورغم المستوى الالفت في هذه الدورة، 
قادر على تقديم مستوى أفضل في الدورة القادمة.
وعن تقييمه ألبرز األعمال التي ُعرضت قال زريقان: 

هناك فيلم للمخرج خالد زيدان اسمه )عثمان( كان عماًل 
رائعًا، وكذلك فيلم )كيان( للمخرج الدكتور حكيم جمعة، 

وفيلم للمغربي حكيم بلعباس اسمه )انهارت الحدود( 
وكلها أفالم جيدة وتمثل عالمة فارقة، وقبل أن ننسى 

هناك أيضا عمل للمخرج مشعل المطيري، وكذلك 
العمل الكويتي )زبانية الوقت الضائع( كان جمياًل للغاية، 

وهناك عمل إماراتي جميل أيضا، هذه هي األعمال 
التي استوقفتني وأعجبتني، وقد الحظت سيطرة أفالم 
الرعب في هذه الدورة، وهو ما يجعلني أتساءل هل هذا 

أمر طبيعي أم إيحاء ألمر قادم في الدورات المقبلة.
وأنهى زريقان حديثه معبرًا عن سعادته ألبناء الوطن، 

شبابًا وشابات لتحقيق أحالمهم وأمانيهم في هذا 
المجال، مؤكدًا أن المهرجان مقبل على مرحلة مختلفة 

من الحضور واإلنتاج، وهذا ما يدل عليه وجود الكثير من 
الشركات وتوقيع الكثير من اتفاقيات التعاون، وتواجد 

جمهور كبير من مختلف المستويات في حفلي االفتتاح 
والختام.

السماعيل: ضعف األفالم غير مقبول في الدورة 8

حسام علوان: المشكلة في تراتبية جهات الدعم

محمد سلمان: مواهب جديدة في كل عام

يحيى زريقان: الحفاظ على النجاح أصعب من الوصول إليه 

عبدالعزيز السماعيل

هناء حجازي

حسام علوان
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قالت المخرجة ديما عازر: إن مشاركتها في 
مهرجان أفالم السعودية 8، كانت التجربة الثانية 

لها في السعودية، حيث كانت التجربة األولى في 
مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي في دورته 
السابقة، »وبال شك فإن تجربة الدورة 8 من أفالم 

السعودية تختلف عن تجربتي األولى، بسبب 
التركيز الذي الحظته هنا على األصوات المحلية، 

مما جعلها فرصة جيدة الكتشاف طبيعة األعمال 
الفنية التي تخرج من السعودية، فقد كنت مدربة 

معمل تطوير السيناريو على النصوص الروائية 
الطويلة غير المنفذة، التي فازت بجوائز االفتتاح 
كي تدخل المعمل ويتم تصويرها، فعملت على 
4 نصوص طويلة كانت قصصًا متنوعة وثرية، 
تحكي مواضيع تظهر ألول مرة على الشاشة، 

وبال شك فإن العالم متعطش لمعرفة طبيعة 
القصص التي ستخرج من السعودية.

وأضافت عازر »السينما السعودية تمر بمرحلة 
حراك سريع ونوعي، وأهم ما أوّد التأكيد عليه 

أنني ومن خالل مشاركتي في مهرجانات عديدة، 

ديما عازر: العالم متعطش لقصص السعودية

أكد الدكتور مبارك الخالدي أن مهرجان )أفالم 
السعودية( دخل مرحلة مهمة في مسيرته كمهرجان 

اصبح له أسم في الساحة السينمائية، باإلضافة 
إلى الدور المناط به في خدمة الحراك السينمائي 
المحلي، منوهًا إلى أن ذلك يدعو القائمين عليه 

للترحيب باالقتراحات المقدمة لهم، مشيرًا إلى أن 
المهرجان "بحاجة إلى الكثير من اإلجراءات والخطوات 
التي تعود بالنفع على صّناع األفالم من جهة، وعلى 

دعم الثقافة السينمائية التي وإن كنا قد دخلنا في 
الدورة الثامنة إال أنها ما زالت في البداية وبحاجة إلى 

المراجعة والتطوير من جهة أخرى". 
واقترح أن يكون فيلم االفتتاح "فيلمًا غير مشارك 

في المسابقة، وأن يكون بداًل من ذلك فيلمًا مميزًا، 
عربيًا كان أو عالميًا، وتحويل ليلة االفتتاح إلى االحتفاء 

بالسينما بشكل عام وليس بالمشاركة والمنافسة"، 
وتحّفظ الخالدي على سبب تقديمه هذا االقتراح، 

وطالب في الوقت نفسه بضرورة "زيادة عدد الندوات 
والمحاضرات والتوسع في محاورها، باإلضافة إلى 
زيادة الدقة في اختيار العناوين، والتنوع عند اختيار 

الضيوف".

أشاد الناقد طارق الشناوي بالحراك الفني الذي 
تعيشه المملكة في الفترة األخيرة، ُمحياًل حدوث 
ذلك إلى وجود أرض خصبة للفن عمومًا، منوهًا 

أن هذا االنفتاح الفني "أعطى صورة أخرى للفكرة 
النمطية التي تم وضع الفرد السعودي داخلها 
لمدة عقود، وبيان أنه مثل غيره له مشكالته 

االجتماعية واالقتصادية والنفسية، كما أن له 
منظوره الخاص في تفسير األشياء والتعبير عن 

نظرته للكون من حوله".
واعتبر أنه ما كان لهذا التحول أن يتم "لوال إيمان 

المؤسسات الرسمية بهذا المشروع إيمانًا حقيقًا، 
وتمثل ذلك بالدعم الالمحدود وفتح المجال على 
مصراعيه لكل موهبة تريد أن تعبر عن نفسها من 

خالل الفنون عمومًا، والسينما خصوصًا، ففي 
السعودية حاليًا مهرجانان من أهم المهرجانات 

اإلقليمية، هما: مهرجان البحر األحمر الذي يهتم 
بالعروض الدولية، ومهرجان أفالم السعودية الذي 

الشناوي: األفالم السعودية أكثر جرأة من السينما المصرية

لمست أن هذا المهرجان يتمتع بروح السينما، 
وهذا أمر من الصعب اإلحساس به دائمًا، وأشعر 

أن هذه الروح موجودة منذ الدورة األولى له، 
ولهذا أوجه تحية للقائمين عليه، وللعائالت 

السعودية التي بدت متعطشة بشكل واضح 
للمعرفة السينمائية، وهذه مؤشرات مفرحة 

جدًا، ومبشرة بأفالم جيدة جدًا سنشاهدها على 
شاشات السينما السعودية قريبًا.

وحول نصيحتها لكّتاب السيناريو السعوديين قالت 
ديما عازر: أؤكد دائمًا أن عملية تطوير السيناريو 

هي بأهمية صناعة الفيلم من إنتاج وتصوير، وما 
يتبعهما من مراحل أخرى، وغالبًا ما أرى تعّجل 

الكّتاب الدخول إلى مرحلة اإلنتاج والتصوير، مما 
قد يؤثر سلبًا على النص، الذي كان باإلمكان أن 
يخرج بصورة أفضل وأكثر جودة لو أنه أخذ حقه 

من وقت الكاتب ونضج بشكل جيد منذ البداية، 
وكذلك بالنسبة لكّتاب السيناريو الذين أنصحهم 

باالستفادة من خبرة وتجارب األساتذة القدماء في 
المجال.

وحول األفالم التي استوقفتها قالت: استوقفتني 
األفالم القصيرة تحديدًا، فبالرغم من أن صّناعها 

مبتدئون إال أنها تميزت باالختالف، فال نجد قصة 
تشبه األخرى، وكلها تتناول أفكارًا جديدة مما يدل 
على أننا أمام مواهب جديدة واعدة، ومع الظروف 
المتوفرة في المملكة سنصل لمرحلة نضوج أكبر 

في الفترة المقبلة.

الخالدي: المهرجان بحاجة لمزيد من التطوير

يستقطب المواهب الشابة ويعمل على تطويرها 
وصقل العاملين في هذا المجال".

وأوضح الشناوي أنه ال توجد هناك وصفة واحدة 
لكل بلد كي تتطّور السينما فيها، "فكل بيئة 

تختلف عن األخرى، وبالتالي فعلى القائمين في 
كل دولة السعي إلى بناء رؤيتهم الخاصة بهم 
وفق احتياجهم ومعرفتهم الدقيقة بتفاصيل 

المكان الذي يريدون التعبير عنه، وتقديمه للعالم 
من خالل الشاشة"، مشددًا على ضرورة "زيادة 
المحصول الثقافي والعمل على االستفادة من 
التجارب األخرى، واالحتكاك مع الخبرات العربية 

والعالمية لتطوير الفيلم المحلي في مجاالت 
التمثيل واإلخراج والكتابة، وبقية األمور التقنية 
التي ال يستغني عنها أي فيلم". وعّبر الشناوي 

عن سعادته بما لمسه من تطور متسارع في 
محتوى العروض، "فنحن نرى جرأة غير معهودة 

في طرح بعض القضايا التي نستطيع أن نصنفها 
ضمن المسكوت عنه، بل وبدون مبالغة هناك 

بعض المواضيع والتي ُقدمت في بعض األفالم 
السعودية تفوق في جرأتها ما يعرض في السينما 

المصرية".

طارق الشناوي

ديما عازر

مبارك الخالدي

http://www.saudifilmfestival.org


8

فة
ع

س
٢٠

٢٢
يو 

ون
١ ي

٠ 
ع 

س
لتا

د ا
عد

 ال
ة -

من
لثا

ة ا
ور

لد
ة ا

دي
عو

س
 ال

م
فال

ن أ
رجا

مه
ة ل

مي
يو

ة 
شر

ن

www.saudifilmfestival.org

من األفالم المميزة في العروض الموازية في مهرجان 
أفالم السعودية في دورته الـ 8 فيلم )لو كان يطيحو 

لحيوط( أي )لو كانت الجدران تسقط( للمخرج المغربي 
حكيم بلعباس والذي يترأس لجنة تحكيم األفالم 
القصيرة، وهو مخرج ومؤلف، حاصل على درجة 

الماجستير في السينما من جامعة كولومبيا بشيكاغو، 
أّلف وأخرج الكثير من األعمال الخيالية والوثائقية، من 

بينها: )ثقل الظل( 2014 و)عرق الشتا( 2017، وفي 
فيلمه نشاهد الصور الجميلة في )الكاست(، والقصة 

المؤثرة إلى جانب الموسيقى، عن قصص الموت 
وتأثيرها بعد رحيل األحبة.

يضم العمل مجموعة من األسماء مثل أمين الناجي، 
حسناء مومني، زهور السليماني، سناء العلوي، حنان بن 
موسى، حميد نجاح، رباب الخشيبي، يوسف يوسوفي، 

زينب علجي، نبيل المنصوري، فاطمة الزهراء لهويتر، 
أمين التاليدي، خليل أوباكا، منصف قبري، صالح 

العسري وآخرون.
وفي التفاصيل، يقدم بلعباس في هذا الفيلم 

الفيلم الشاعري »لو كان يطيحو لحيوط« في مهرجان أفالم السعودية

قال الكاتب والناقد الُعماني عبد الله حبيب إن 
مهرجان أفالم السعودية تمّيز هذا العام بروعة 
التنظيم، وتوسع اإلمكانيات اللوجستية بشكل 

مبهر، إضافة إلى تنوع المنتوج الفني السعودي 
بشكل يثير الدهشة.

وأضاف في حديثه مع برنامج )استديو المهرجان( 
حول تقييمه للسينما السعودية: »يجب أال نستخدم 

نفس المقاييس النقدية عندما نتعامل مع أفالم 
الشباب السعوديين بالمقارنة مع أفالم السينما 

العالمية، فالشباب السعوديون يعملون بحد أدنى 
من اإلمكانيات، ورغم ذلك يقدمون سينما جيدة 

للغاية، والناتج الفني السعودي ُمشجع جدًا والشباب 
السعوديون موهوبون ويستحقون الدعم، وأتوقع 

بعد 5 سنوات أن العالم سيرى سينما سعودية 
موهوبة للغاية وتجذب انتباه المشاهدين حول 

العالم.
وتابع: نحن اآلن لدينا في الخليج عدد ال بأس به من 
المواهب السينمائية الخليجية، لكن لألسف مازال 
لدينا قصور في الدراسة األكاديمية في الجامعات 
الخليجية، إذ ال يوجد برنامج سينما أو برنامج نقد 

سينمائي في أي جامعة خليجية، رغم وجود موهبة 
ووجود تقنية جيدة، لكنها من دون برامج أكاديمية 
مناسبة لصقل موهبة الشباب الخليجي في مجال 

صناعة السينما«.
وحول نقد السينما الخليجية يقول حبيب: لدينا 

مشكلة تكمن في وجود نّقاد يتحدثون في النقد 
السينمائي وهم ال يعرفون شيئًا عن آلية العمل 

السينمائي، فال يعرفون شيئًا عن آلية عمل الكاميرا 
مثاًل، مما يشّكل ثغرة واضحة في مجال النقد 
الفني، إذ ال بد أن يعرف الناقد أّن النقد عملية 

إبداعية، لذلك يجب أن نصل إلى لحظة ُذروية تختفي 
فيها الفواصل بين النقد األكاديمي والفن الجمالي، 

وفي النهاية النقد هو أحد األعمدة الثالثة للمثلث 
السينمائي الذي يضم الجمهور والمبدعين والنقاد.

وحول الترجمة في مجال السينما قال حبيب: 
تصديت لترجمة بعض األعمال التي تناولت السينما 
حتى أنقل التجربة الفنية حول العالم للقارئ والفنان 

عبد الله حبيب: صّناع السينمافوتوغرفي.. الفرقة الناجية في السينما

السينمائي الطويل قصة أهالي مدينة بسيطة يعيشون 
حياة منفصلة، وسط الفرح والحزن، زوجات وأزواج، 

وأمهات وآباء، بنات وأبناء مع مآسي الحزن على الراحلين 

عنا من هذه الحياة، بالرغم من استمرارها في قصص 
مجتمعة معا بثيمة واحدة لسكان يعيشون في مكان 

واحد، ويتقاسمون ذات الظروف، فنجدهم في سلسلة 
واحدة من التضحيات، والوالدات، والجنازات، واآلالم 

بسبب قرابة الدم أو الصداقة والمعرفة الجغرافية، 
وسط وجود أرواح الموتى باقية تنظر إليهم بشوق 

وتحاول مد اليد لهم بحب.
الفيلم يقدم 18 حكاية و80 شخصية من بينها، قصة 
حب أمين ناجي وحسناء مومني، وقصص أخرى مثل 
محاولة األم تزويج ابنتها، لكن عندما تجد )ابن الحالل( 

تموت الجدة، وتذهب العالقات هكذا بين األمل والحزن 
وبعض الفرح، ضمن قوالب قدمها لنا المخرج المغربي 

بصورة جميلة جدا.
شاهدت هذا الفيلم البديع أيضًا في مهرجان القاهرة 

السينمائي الدولي، ضمن عروض )أسبوع السينما 
العربية( والذي كان -بنظري- من أفضل ما شهدته 

هناك، فالمخرج يرسم لنا لوحة جميلة، في فيلم بصري 
رائع، مثل اللوحة التشكيلية التي تعشش في الذاكرة.

العربي، والمشكلة أن لبسًا لدينا جميعًا ونحن 
نتعامل مع فن السينما، فهناك فارق كبير بين 

السينماتوغرافي واألفالم التي يتم بثها حاليًا عبر 
شاشات السينمات العالمية، وهناك آراء عديدة تؤكد 

أن ما يعرض على شاشة السينما حاليًا هو عبارة 
عن مسرح مصور، وال ينتمي للسينمافوتوغرافي، 

حيث يرى أنصار هذا الرأي أن عددًا قلياًل جدًا من 
السينمائيين هم من يصنعون سينمافوتوغرافي 
ويعرفون باسم الفرقة الناجية في السينمائيين، 

لدرجة أنني أرى أن هناك الكثير من األفالم اليوم 
كان من األفضل أن تكون مسرحيات.

ويضيف: معظم األفالم تدور في نفس إطار 
المسرح، حيث يغلب الحوار على الفيلم رغم أن لغة 

السينما هي الصورة، فالحوار هو لغة المسرح، وفي 
النقد السينمائي البريطاني هناك مدرسة مهمة 
اسمها )مدرسة(، يقول أصحابها إنه من الممكن 
للصوت أن يكون من أدوات السينما، لكن تلك 

األفالم التي تتبناه يجب أن تتميز بنوعية الحوار، فال 
بد أن يكون الحوار محسوبًا، ويجب أن ينقل المشاهد 

إلى منطقة محاولة الفهم والوعي، لذلك يجب أن 

يستخدم الحوار بدراية وحذر في الفن السينمائي.
وحول ثيمة السينما الشعرية واستخدامها كشعار 
للدورة 8 من المهرجان قال حبيب: بالطبع اختيار 

موفق رغم أن البعض يرى أنه سابق ألوانه، لكنني 
ضد هذا الرأي، ففي فترة من الفترات كانت قصيدة 

النثر تحاول الدفاع عن نفسها، وكان هناك صراع 
طويل بين قصيدة النثر وقصيدة القافية، وهو صراع 

طبيعي بين الحداثة والكالسيكية، ولهذا جاءت ثيمة 
المهرجان في وقتها المناسب تمامًا، وأنا شخصيًا 

أشارك في المهرجان بفيلم ينتمي لنفس ثيمة 
السينما الشعرية.

وقال حبيب إن اسم فيلمه المشارك في المهرجان 
)أصابع(، وهو فيلم شعري يحاول من خالله تقديم 

فكرة احترام قدرة الجسد على الطرح والتعبير، واختار 
األصابع باعتبارها أحد األعضاء الناطقة، فالفم 

ليس العضو الوحيد الذي يتكلم في جسم اإلنسان، 
وقد أهداه للفنان التشكيلي كمال بالطة ألنه اهتم 

باستخدام فن األيقونات كما كان رحمه الله فنانًا 
موسوعيًا وهو ما استفزه بشكل خاص.

عبدالله حبيب في استديو المهرجان

طارق البحار

http://www.saudifilmfestival.org
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باسم زمالئي في إدارة مهرجان أفالم السعودية 
أتقدم لكم بالشكر الجزيل على مشاركتكم 

اإلبداعية القّيمة، وحضوركم الكريم. 
شكرًا جمعية السينما، شكرًا لشركائنا مركز الملك 

عبدالعزيز الثقافي العالمي )إثراء(، شكرًا لدعم 
هيئة األفالم، والشكر متصل للرعاة، نيوم، 

صندوق التنمية الثقافي، مؤسسة مهرجان البحر 
األحمر. 

صّناع المهرجان الذين اشتغلوا تطوعًا على إنتاج 
فضاء المهرجان ممزوجًا بطاقة الحب والحميمية 

والحنان، إلى جانب فريق إثراء الذين تألقوا.
هذا اليوم ليس ختامًا.. بل افتتاح لما سيجيء.. 

وهنا يحق لي القول: 
)يا له من يوم هائل(

بهذه العبارة
أو باألحرى بمعناها،

عليك أن تنهي اليوم، وكل يوم...
أن تنهض وتسمي األيام بأسماء مألى بالمعنى، 

بل أن تنهض وتسمي األيام بأفعال ترتكبها 
عنوة ال أسماَء ورثتها أو صفات استعرتها من 

السابقين.
عليك أن تنحت ما تريد برغبة ال تقل مهارة عن 

صائغ يعالج الذهب بالنار والمخرز.
وال تلتفت أبدًا، فيداهمك الوقت ويمرق من بين 

جنبيك كأفعوان، امِض بشهوة المشتاق قبيل 
الموت، وافترع اللحظات بشجاعة الخائف على 
عياله، انتهبها كأنها كأسك األولى بعد صحراء 

خالية، وتجرعها كما قرصان في بحره األخير.
ال السبت سبت، وال األحد، إن هي إال هذا 

النور العابر من خرم ويضيء مالئًا في خط طويل 
كل سطر سيختفي ليتلوه آخر، وأنت تحّدق بين 

ثامنة المهرجان

خطواتك مرتعبًا، خشية أن تزل قدمك وتهوي في 
فراغ مظلم،

 لهذا انتبه وال تعد تسمية األيام كيفما اتفق.
قم واركل غطاء يعزل رغباتك ويرتبها في أدراج 
مؤجلة، هكذا يوهمك بمعطف للبرد، بمظلة 

حين تمطر وبمروحة الصيف، وكأنك خانع له وال 
تحلم، عاريا تحت مطر غزير، أو تلعب بالنار في 

عز الشتاء، أو تقضم الثلج كلما بدا للشمس أن 

تدهمك.. قل لي من علمك؟ هل ُسئلت يومًا إن 
أردت السبت سبتًا أو األحد، وهكذا..

 ال اإلثنين إثنين وال الثالثاء،
ما لم تخرج حالمًا من نومك، تشق الهواء بضحكة 

ماجنة، وتدعك عينيك بدهشة أعمى رأى.  
تنقّض بنهم الجائع والفقير والمحروم، وتتحدث 

بألسنة عدة كأنما طارق الموت لحوح على الباب، 
تنشب نظراتك فيما تتخيل وتضعه على الطاولة 

حيًا، أن تصعد السطح بقفزة واحدة، وإال..
ال األربعاء أربعاء وال الخميس،

 دع يدك تسابقك وشفتيك، وانحز لكل قصي 
نسيه الغافلون، اسبق اليقظة إليه وانهب ثمالته 

بال تردد وال كتمان، لينتفض جسدك وتغشاك 
رعشة ويبترد ظهرك عرق بارد، كلما انتبهت 

لوجهك في المرآة، ليكن خلف ظلك ضجيج العابر 
حين يفجر وأثره السخي، تنفس كأنما تملك تسعًا 

وتسعين معنى للموت وال تجد إال نافذة وحيدة 
للحياة.

 دع الجمعة في جمعته، غافيًا ومثخنًا بجراحه 
وال تضع عالجه البين من الغصن، ِصل الليل 

في النهار فلست فالحًا لتصطبر على الزهر، وال 
حديقة للعجائز فتتأمل وترسل تنهيدة تلو أخرى. 
اقلب الظهيرة ضحى، واألصيل فجرًا، بل دحرج 

المساء من عٍل بعد أن تمأله حصى وانصب على 
قمة الليل خرقة تدل السهارى بذنوبهم..

هيا، سّم ما تريد كما تشتهي، ال تهرق ماءك في 
طلب الغفران وال تتردد في أخذ الثأر بأسنانك..

هيا، هب كما ريح ال تحتسب جباًل كان أم سهاًل، 
اقفز مرة وكأنها اآلخرة، واضرب بكعبك األرض 

صارخًا: يا له من يوم هائل.

أحمد المال يتوسط أعضاء فريق العاملين في المهرجان

أحمد المال في ختام المهرجان

األخيرة

http://www.saudifilmfestival.org

